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1. INLEIDING 

De abdij Terhagen, behorende tot de Orde van Cïteaux, was eerst in 1220 in het 
Assenedeambacht gesticht en vestigde zich na korte tijd in het zuiden van Axel
ambacht. Geteisterd door overstromingen vertrokken de religieuzen naar Merel-
beke bij Gent en keerden in 1279 terug naar Axelambacht. In 1566 hield de beel
denstorm er huis en in 1574 werd, na de plundering van de abdij door de 
watergeuzen, een onderkomen gezocht in de stad Gent in de Molenaarsstraat. 
Tijdens de troebelen vluchtten de religieuzen naar Sint-Omaars en keerden 
opnieuw terug naar Gent na de val van het Calvinistisch bewind waarvan de mili
ties al op 29 september 1579 het abdijcomplex volledig hadden vernietigd. De 
ruïnes werden gebruikt als steengroeve en als bouwmateriaal voor de later tot 
stand gekomen kleine forten. In 1796 werd de gemeenschap door de Franse 
bezetters opgeheven (1). 

Een deel van het archief van de abdij Terhagen bevindt zich thans 
(samen met het archief van de Cisterciènzerinnen van de Bijloke te Gent) in het 
archief van de Kliniek Maria Middelares te Gent, Sint-Denijs-Westrem (2). Hier 
vonden wij een register weer, inhoudende de rekeningen van 1499 en 1508 van 
de abdij Terhagen. Deze was in die jaren gevestigd tussen Zuiddorpe en Axel-
Beoostenblije. Deze rekeningen bieden interessante gegevens over de genees
kundige zorgen en de personen die hiervoor verantwoordelijk waren. Tevens 
dragen zij toe de kennis van de voedingsgewoonten voor zowel de zieke als 
gezonde bewoners van de abdij in de gegeven tijdspanne. 

2. DE BRON 

De rekeningen zijn neergepend in een register met perkamenten band (fragment 
van een oorkonde) omvattende 8 papieren katernen, 29 x 21,5 cm. Op de rug 
staat als signatuur Fl. Op het voorste plat werd genoteerd : Dits es eenen reke
ningben bouck van vrauwe Josine Goesiens nu ter tijt oetmoedighe abdesse des 
closters vanden hagbe beghinnende intjaerxiv0 xcix (= 1499). 
De negen rekeningen behelzen de tijdspanne van 1 mei 1499 tot 31 december 
1508. De zeven eerste beginnen en eindigen telkens op 1 mei, feestdag van de 
apostelen Philippus en Jacobus. 
De twee laatste bevatten respectievelijk de periode van 18 mei 1506 tot 25 
december 1508 (Kerstavond) en 1 januari 1508 tot 31 december 1508. Enkele bij
gevoegde "navolgende" rekeningen van de abdis met nog niet betaalde posten 

(1) Monasticon beige VII, Province de 
Flandre Orientale, vol. 3 (Liège, 1980), 
461-473 ; A. De Kraker, -De roi van de 
cisterciënzer abdijen bij de vorming van 
het middeleeuwse landschap en exploi
tatie van de grond tot eind zestiende 
eeuw in : A.M.J. DE KRAKER, H. VAN 
ROIJEN, M.E.E. DE SMET (reds.), -Over 
den Vier Ambachten: 750 jaar Keure. 
500 jaar Graaf Jansdijk (Kloosterzande, 
1993) 251-26. 
(2) Gent (Sint-Denijs-Westrem), Alge
meen Ziekenhuis Maria Middelares, 
Archief Bijloke, Fonds Terhagen Fl. 
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beginnen op 28 juli 1494 en lopen parallel met de jaarrekeningen. Ze bevatten 
slechts weinig posten. 
Twee handschriften zijn te onderscheiden : hand A neemt de eerste vijf rekenin
gen op zijn actief (tot en met 1503-1504) waarna hand B het werk verder zet. 
Hand A is naar de schriftsoort en de indeling van de Nederlandse codicoloog G.I. 
Lieftinck als een Gotische cursiva libraria currens te benoemen. Hand B is een 
Gothische cursiva libraria. 
Volgens de nomenclatuur van J.P. Gumbert behoren beide tot de schriftsoort C. 

3. INHOUD VAN DE REKENINGEN 

De structuur der rekeningen bestaat uit twee grote onderverdelingen : de ont
vangsten en de uitgaven. De eerste groep betreft rubrieken waarin genoteerd 
werden de inkomsten voortspruitende uit pachten, erfelijke renten, lijfrenten, 
tafelgeld van de scholieren, professie en inkleding der religieuzen, schenkingen 
of aalmoezen. De rubrieken onder de uitgaven hebben betrekking op de abdij
kerk, de zieken, de levensmiddelen, de visitatiekosten van een Cisterciënzerabt, 
het neerhof, het aangekochte graan, boden, vrachten, de bedienden, diverse jaar
lijkse schulden, renten van de graaf, renten van de kerk en achterstallige schul
den. 
In de rekeningen vanaf 1504-1505 (hand A) is er een zekere herstructurering 
doorgevoerd waarbij de rubriek kosten voor de zieken in de rubriek victualiën 
wordt geïncorporeerd. 

Om een algemene indruk van enkele jaarrekeningen te krijgen, geven 
wij hier ter illustratie de inkomsten en uitgaven van de volgende jaren : in 1499-
1500 bedroegen de uitgaven afgerond 1551 lb. par., de ontvangsten 1391 lb. par., 
wat een deficit meebracht van 160 lb. par. Hierbij waren aan een zekere Bouwen 
Tayaert 144 lb. par. geleend en waren nog bijkomende schulden van 122 lb. par. 
bij te rekenen, zodat de generale schuld 426 lb. par. bedroeg (3). 

In het boekjaar 1500-1501 bedroegen de inkomsten 1289 lb. par. en de uitgaven 
1585 lb. par. wat een deficit opleverde van 296 lb. par. De bijkomstige schulden 
liepen op tot l6l lb. par., wat als totaal een deficit van 456 lb. par. opleverde. 
Voor wat de volgende jaren betreft was het al even slecht gesteld. De Kraker 
komt tot de bevinding dat Terhagen op het einde van de 15de eeuw een crisispe
riode doormaakte, maar zich door een krachtig bestuur tijdens het midden van 
de daaropvolgende eeuw wist te herstellen tot een bloeiende gemeenschap (4). 

Het geheel der rekeningen vernoemt hier en daar de gebouwen. Zo krij
gen we ook een idee van wat de abdij zoal omvatte : kerk, pand, gastkamers, 
graenders (graanopslagplaatsen). De fermerie (= infirmerie), patershuis, dormter 
(= slaapzaal of dortoir), diverse stallen met stroodaken. De cueken (= keuken), 
turfhuus (= turfopslagplaats), suvelhuus (= zuivelhuis), schuere, poest (= ossen-
of stierenstal), coestal, thoendercot (= hoenderkot). 
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(4) A. DE KRAKER, -De rol...-, o.c, 262. 



GENEESKUNDIGE ZORGEN EN VOEDING VOOR DE CISTERCIENZERINNENABDIJ TERHAGEN IN AXELAMBACHT 
(ZEEUWS-VLAANDEREN) TUSSEN 1499 EN 1509 

4. DE UITGAVEN (1499-1509) 

4.1. De geneesmiddelen en de uitgaven voor de infirmerie 1494-1509-

De ziektekosten komen voor als afzonderlijke rubriek in de jaren 1499-1505. 
Nadien, vanaf mei 1505, worden de kosten voor de zieken definitief opgenomen 
in de rubriek victualiën terwijl de afzonderlijke rubriek ziektekosten verdwijnt. 
Nochtans worden in de periode 1499 tot 1505 toch enkele keren kruiden, siropen 
en theriak in de rubriek victualiën ingeschreven alhoewel deze in de rubriek 
tuutgheven om de ziecken thuishoren. 
De kosten die in de rubriek voor de zieken voor de periode 1499 tot 1505 wor
den opgegeven, betreffen niet alleen de honoraria van de geneesheren, de chi
rurgijn-barbier en de leverancier van niet-gespecificeerde medicijnen (d.w.z. de 
apothecaris), gespecificeerde kruiden en geneesmiddelen, maar ook van met 
name genoemde drank en voedsel. 

De Cisterciënzerinnen van Terhagen volgden de Regel van Sint-Benedic-
tus (5). Hoofdstuk 36 van deze Regel bepaalt de zorg voor de zieken. Hoofdstuk 
39 verbiedt het nuttigen van vlees van viervoetige dieren. Uitzondering wordt 
gemaakt voor de verzwakte zieken. 
Wij zien dus vers vlees opgenomen in de rubriek voor de zieken en daarbij ook 
nog verse vis, zeevis, rijst en het indertijd kostelijke wit brood. 
Als drank worden verschillende soorten wijnen gegeven : Bastaert, Rijnwijn, Poi
tou, Malvesie, Rom(m)enie en Vienne (zie ook de identificatie het Glossarium). 
Naast wijn komt gedurende twee jaar de biersoort keyte voor. 

De geneesmiddelen, medecinen genoemd, werden vanaf 1494 in de stad 
Gent gehaald. Alleen seropen (1499-1501), duergaende zalve (1502-1503) en tre-
akele magnum (1503-1505) worden daarvan nader genoemd. 
Kosten voor visiten ende medecinen door de Gentse meester Lieven worden in 
1502-1503 opgetekend. 
Ook werd de jaren door de urine der patiënten bekeken (water te besiene en 
water uuitgietné). 
Het aderlaten (laten) was al evenveel voorkomende werk van de chirurgijn-bar
bier. Dit gebeurde met vliemen om aedren mede te latene en vliemen met bussen. 
De zieken kregen vervolgens nog : succaet, zucker, gbinghebere, caneel, aman
delen, daen, cappers, oliven en ander cruyt. Wat met dit niet nader gespecificeerd 
kruid bedoeld wordt, kan men een idee krijgen door de voorafgaande opsom
mingen. Zo staat er in : 

1499-1501 : zucker ende cruuyt voor de ziecken ; 
1501-1502 : suucker ende cruut ; 
1501-1502 : cruut gbinghebare, caneele ende ander cruut ; 
1503-1504 : cruut gbinghebare ende ander cruut ; 
1506-1507 : cruut ghinghebeere, caneele ende naghelen ende meer anders cruut ; 
1508-1509 : cruut voert gheheelle jaer, gbinghebere, caneel, nagbelkins ende meer 
ander cruuts. 

Tot slot worden nog de volgende plantaardige enkelvoudige geneesmid
delen in de rekeningen genoemd : col(l)yander en suffraen van noort, bolye van 
bittere amandelen. 

(5) A. SAVATON, La Règle de Saint 
Benoit traduite et annotée par Dom 
Augustin Savaton abbé de Saint-Paul 
de Wisques (Wisques-Wizernes/Lille, 
1950); H.U. VON BALTHASAR, Vijf bron
nen van Christelijke geest (Haarlem, 
1957) 123-177. 
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Als fruit werden criecken en braetparen aangekocht. 
Het enige geneesmiddel van dierlijke oorsprong is walscoet. 
Tot de voorgeschreven samengestelde geneesmiddelen (composita) behoren : 
compoest, dealtea, driakele, mamye, scapyhuese water. 
Niet gespecificeerd werden seropen (siropen) en medesinen (geneesmiddelen). 

4.2. Voeding van zowel het convent als van de infirmerie. 

De rekeningen bevatten een rijke inhoud aan details over wat de zusters van Ter-
hagen aten en in hun gemeenschappelijk huishouden nodig hadden (zie het 
Glossarium sub 14). In de rekeningen werden deze posten vitaelge (= victualiën) 
genoemd. Aangezien vanaf 1505-1509 de afzonderlijke rubriek uitgaven voor de 
infirmerie weggevallen is en opgeslorpt in de rubriek levensmiddelen hebben wij 
hier ook de specerijen opgenomen die mogelijk niet alleen voor de keuken maar 
ook voor de zieken bestemd waren. Opvallend is het niet voorkomen van peper 
dat door andere producten werd vervangen (6). 

Als aangeschafte voeding komt in de rekeningen voor : azijn ; bier : 
Engels, vanden Hole, Keyte, Hamburgs, Wachtebeeks ; bloemkoppen : kappers ; 
eieren ; fruit : braadperen, dadels, krieken, vijgen, rozijnen, ingemaakte vruchten 
(compost), sukade ; gebak : witte brood, lijfkoeken, lijnzaatbrood ; gevogelte : 
kippen ; granen : gerst, lijnzaad, rijst ; groenten : bonen, rapen, witte ui, olijven ; 
kruiden : koriander ; mosterd ; noten : amandelen, okkernoten ; oliën : lijnzaad
olie, amandelolie ; schelpdieren : mosselen ; specerijen : gember, kaneel, kap
pers, komijn, kruidnagel, saffraan ; suiker : broodsuiker, meelsuiker, potsuiker ; 
vis : haring, kabeljauw, makreel, rottier, sprot, tong, zalm, zeevis, gedroogde vis, 
verse vis ; vlees : o.a. van varken, schaap, rund ; wijn : Bastaard, Beaune, Malva-
sia, Poitou, Rijnwijn, Romenie, Vienne, witte en rode wijn ; zuivelproducten : 
boter, Vlaamse kaas. 

4.3. Voeding bestemd voor de bezoekers 

Onder de bezoekers dienen in de eerste plaats een abt van Clairvaux en zijn 
gevolg te worden verstaan die de abdij jaarlijks visiteerden en de rekeningen 
controleerden. Deze visitatoren kregen aparte maaltijden aangeboden. In 1499-
1500 werden aangekocht : een weerbuuc (buik of vierde deel van een hamel), 8 
kiekene, verschen visch van Ghendt, 9 kaerpers (karpers), 4 braseme (brasems) 
ende .i. grooten snouc (snoek), specerije, 13 stoep petaus, 12 stoep roet wijns, 3 
stoep Rinssche win, 37 stoep keyten en wittebroet (7). 

5. DE VOORSCHRIJVENDE GENEESHEER 

Deze worden beroepsmatig medicijns of medicinen genoemd, niet doctoren, en 
worden met de titel meester (magister) aangeduid. Zonder twijfel gaat het hier 
om afgestudeerde universitaire geneesheren (bacalaureaten of licentiaten). 
In hoofdzaak wordt elk jaar bij verschillende gelegenheden hun visite vermeld 
waarbij een uroscopie plaatsvond. Zij schreven dan geneesmiddelen voor die 
medicinen worden genoemd. 

(6) J.L. FLANDRIN, -Diététique et gastro
nomie XtVc-XVIIIe siècles- in : Voeding 
en Geneeskunde. Alimentation et Méde
cine (R. Jansen-Sieben & F. Daelemans, 
eds.). Archives et Bibliothèques de Bel
gique. Archief- en bibliotheekwezen in 
België. Extranummer-Numéro spécial 
41 (Brussel-Bruxelles, 1993) 177-192, 
m.n. 184, vermeldt de bevinding van R. 
Patni (1989) over het zeldzame gebaiik 
van peper in de Franse culinaire 
receptverzamelingen uit de 14de en 15'lc 

eeuw. Door zijn wrangheid, bitterheid 
of scherpte werd peper gevaarlijk 
geacht. Hij werd altijd samen met ande
re specerijen gebruikt die de kracht 
ervan verminderen of werd bv. gewoon 
vervangen door gember. In tegenstel
ling met Terhagen dat dus geen peper 
inkocht, zien we bv. dat het gasthuis in 
Diest reeds vanaf de boekjaren 1444-
1445 en 1445-1446 (de vroegst bewaar
de rekeningen) naast gewone specerij
en ook peper voir de zieke aankocht in 
Antwerpen ter gelegenheid van de 
Bamismarkt (markt gehouden op 1 
oktober, feest van de Heilige Bavo). 
Cfr. C. DE BACKER, Apotheker, dokters, 
chirurgijns en vroedvrouwen te Diest in 
hel Oud Régime (ter perse). 

(7) Rek. 1499-1500, f. 5r. 
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(8) C. DE BACKER, Farmacie te Gent in 
de late middeleeuwen. Apothekers en 
receptuur. Middeleeuwse Studies en 
Bronnen XXI (Hilversum, 1990) 45 en 
86. De Gentse geneesheerJoannes Eve-
loe(ghe) schijnt ons de auteur te zijn 
van een werk genoemd Receptae en 
bewaard in de stadsbibliotheek te Haar
lem (NL), Ms. 187 C 6. Dit verzamel
handschrift of convoluut heeft als 
inhoud : Joannes Eveloghe medici, 
Receptae ; Marsilius Ficinus, De vita 
sana ; Almansor, Liber de omnibus 
aegritudinibus ; Petro Tusigano, Recep
tae super nono Almansoris libro. Het 
dateert uit de 15* eeuw en is eigen
dom geweest van Raphaël de Mercatel, 
("1437 - t3.8.1508), abt van de Sint-
Baafsabdij te Gent van 1478 tot 1507 en 
natuurlijke zoon van de Bourgondische 
hertog Filips de Goede. Een deel van 
de Mercatels' bibliotheek werd door de 
geuzen geroofd en kwam zo in Haar
lem terecht. Zie : K.G. VAN ACKER, -De 

'librije van Raphaël de Marcatellis, abt 
van Sint-Baafs en bisschop van Rhosus» 
in : Archief- en Bibliotheekwezen in 
België, XLVIII, 1977, 48, pp. 143-198, 
m.n.p. 335. De bijgebonden auteurs 
zijn Marsilio Ficino (1433-1499), een 
neoplatonische filosoof is bekend om 
zijn De tripilici vita, een verzameling 
levensregels (eerste druk 1489), de Per
zische Rhazes medicus (850-923) 
bekend voor een 10-delig compendium 
over de geneeskunst waarvan het 
negende deel (Nonus Rhazis ad 
Almansorem) opgedragen is aan de 
vorst Mansûr en tot het einde van de 
17* eeuw werd herdrukt. Pietro da 
Tussignano (f 1410) schreef o.a. een 
Regimen sanitalis (gezondheidsregels, 
eerste Latijnse druk te Brescia in i486). 
Een studie over Eveloeghe's Receptae is 
een van onze toekomstige projecten. 
(9) Een zekere Johanes Spierinck was 
in 1461 professor te Leuven en was 
geneesheer, raadgever en astroloog van 
Philips de Goede (1417-1467). Zie : R. 
JANSEN-SIEBEN, -La médecine sous Phi
lippe le Bon, la médecine et Philippe le 
Bon- in : Sartoniana 10 (1997) 117-162, 
m.n. 153. 
(10) Rek. 1506-1508, f. 6v : betaelt een 
medesijn om water te besiene comt xxi 
s. par. 
(11) C. DE BACKER, Framacie, o.c, 75 
en 136-137. 
(12) Zie afbeelding l. 
(13) Rek. 1499-1500, f. 12r : Item Bouw-
in vanden Steene inde appoteke te Gent 
xviij Ib. xviij s. par. (in de rubriek 
«navolgende rekening- van 28.6.1494 tot 
1.5.1499) ; Rek. 1500-1501, f. I4v : Bou
wen vanden Steene inde appoteke te 
Gent xviij Ib. xviij s. par. (navolgende 
rekening 28.7.1494 tot 1.5.1501) ; Rek. 

Tot op 1 mei 1504 worden hun prestaties in de rubriek »uitgaven voor de 
zieken» opgetekend. Daarna gebeurt dit in de rubriek -uitgaven voor victtialiën». 
Drie met name genoemde geneesheren zijn bekend. Zij waren gevestigd te Gent 
en kwamen op visite naar de abdij. 

In 1499-1500 zijn dit meester Jan van Eveloe (of ook als Eneloe te lezen) 
en meester Thomas Spierinc. 
Van Jan van Eveloeghe (ook als Enelo(e)ghe of Evelo(e)ghe te lezen) weten we 
dat hij reeds werkzaam was in 1483 toen hij voor een gedetineerde in de stadsge
vangenis van Gent medicamenten voorschreef die door apothecaris Quinten de 
Serain werden gedispenseerd. Jan van Eveloeghe (of Eneloeghe) werd in 1503 
stadsdokter te Gent als opvolger van Henderic vanden Zompele (8). 

Over meester Thomas Spierinc konden we voorlopig nog geen andere 
gegevens vinden (9). 
Dit is ook het geval met meester Lieven, medecijn uit Gent, die in 1503-1504 ter 
consultatie wordt geroepen en waarvan ook de familienaam niet is opgegeven. 
In de grote rekening van 1506-1508 wordt een niet nader genoemde medicijn 
vermeld voor het bekijken van urine (10). 

Of deze geneesheren zelf geneesmiddelen afleverden is onwaarschijnlijk 
en zou in strijd zijn met een te Gent geldende ordonnantie. Reeds vanaf 16 okto
ber 1456 was er namelijk aldaar een ordonnantie van kracht op het verkopen 
van geneesmiddelen. Deze bepaalde onder meer dat de geneesheer geen genees
middelen mocht bereiden en dispenseren en dat dit de taak was van de apothe
caris die het voorschrift in ontvangst moest nemen, uitvoeren en afleveren (11). 

6. DE DISPENSERENDE APOTHECARIS 

Slechts één met name genoemde apothecaris komt in de rekening telkenmale 
voor. Hij wordt in elk boekjaar vermeld, meestal in de achterstallige of zoge
naamde navolgende rekeningen. 
Het betreft Bouwin vanden Steene uit Gent. De terminus apothecaris komt in de 
rekeningen zelf nooit voor. Wel staat naast zijn naam altijd : inde ap(p)oteke te 
G(h)ent (12). Hij is leverancier van medicamenten sinds 1496. In de laatste reke
ning van 1508-1509 is hij dat nog steeds (13). 
Wij kennen Bauwijn (= Bouwin) vanden Steene reeds als leverancier aan het 
Gentse stadsbestuur van tragie (dragees) in 1503-1504 en 1513-1514 (14). Deze 
dragees waren specerijen die met suiker waren omgeven en die om hun genees
kundige en digestive eigenschappen geserveerd werden op recepties ter gelegen
heid van de vernieuwing van het stadsbestuur of op andere bijzondere gelegen
heden (15). In de Gentse stadsrekeningen staat Bauwijn Vanden Steene echter 
vermeld zonder aanduiding van zijn beroep. Te Gent konden we vanaf het begin 
van de 15de eeuw tot 1521 vierentwintig leveranciers van dragees in de stadsreke
ningen vinden. We stelden destijds dat deze leveranciers van dragees apotheca-
rissen moesten zijn. Negen onder hen waren in andere bronnen expliciet weer te 
vinden met de beroepsopgave apothecaris. Met de identificatie van Bouwen van
den Steene als apothecaris in de rekeningen van de abdij Terhagen wordt deze 
stelling verder gecorroboreerd. Ook de jaren van zijn praktijk als apothecaris 
kunnen daardoor nu verlegd worden van 1494 tot 1514. 
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Wat deze apothecaris aan samengestelde geneesmiddelen zal geleverd 
hebben kan gezien worden sub. 4.1. en in de hieronder geboden tekstedities van 
de jaarrekeningen van Terhagen. 

7. DE CHIRURGIJN-BARBIER 

7.1. Diensten voor de mannelijke religieuzen 

Deze monniken worden heren genoemd en verbleven naast de abdij in een spe
ciaal verblijf, patershuis genoemd om de zusters bij te staan in hun religieuze 
praktijk (opdragen van missen, toedienen van sacramenten). De barbier scheerde 
hen en deed de aderlatingen die als zuiverend werden noodzakelijk geacht. Dit 
aderlaten heette men laetene met bussen ende ter adtre en men gebruikte een 
vlyeme om aedre mede te latene. Een dergelijke vlijm of lancet werd zelfs in het 
boekjaar 1504-1505 aangekocht voor de prijs van 6 schellingen. 

De diensten voor de monniken werden genoteerd in de afzonderlijke 
rubriek van de huisdienaars. 
In de rekening van 1499-1500 wordt de barbier Pieter in de rubriek van de huis
dienaars genoemd en wordt 4 lb. 4 s. par. uitbetaald voor scheren en aderlaten 
van aanwezige monniken die in het patershuis verbleven (16). Het jaar daarop 
krijgt hij 3 lb. 12 s. par., maar moet zijn dienst delen met meester Jacob, barbier 
gevestigd te Axel, die 2 lb. 8 s. par. opstrijkt voor de aderlatingen (17). In 1501-
1502 zijn beide barbiers nog steeds van dienst waarbij Pieter het scheren op zich 
nam en Jacob het aderlaten (18). 
In de jaren 1502-1503 tot 1505-1506 blijkt Pieter de barbier het monopolie van 
zijn vak te bezitten met een jaarlijks honorarium van 4 lb. 16 s. par. In het laatst
genoemde jaar levert hij buiten zijn normale beroepsbezigheid zelfs twee zakken 
rogge die in de rubriek van de uitgaven voor graan werden opgetekend (19). 
In 1506-1508 is een ongenoemde barbier voor de monniken werkzaam, mogelijk 
Pieter of wellicht reeds Lauwereys die het jaar daarop in de rekening verschijnt 
(20). 

7.2. Diensten voor de vrouwelijke religieuzen 

De chirurgijn-barbiers zorgden eveneens voor het aderlaten van de monialen en 
de conversen dat elk jaar plaatsvond. De uitgaven daarvoor werden aanvankelijk 
eerst ingeschreven in de rubriek ziektekosten (21). Later gebeurde dat in de 
rubriek der victualiën. In de dubbelrekening van 1506-1508 zien we dat de zus
ters beroep doen op een niet nader genoemde chirurgijn uit Axel (22). 

8. PERSONEN IN AANMERKING KOMEND VOOR GENEESKUNDIGE ZORGEN 

In de eerste plaats komt de abdis (mer vrouwe genoemd) als mogelijke patiënte 
voor samen met de monialen of koorzusters (individueel vrouwe genoemd) als
ook de in het patershuis residerende biechtvader. Vervolgens komen de lekezus-
ters (zusters genoemd) in aanmerking en logischerwijze ook de mogelijk ziekge-
vallen novicen en/of scholieren die in de abdijschool verbleven. Zij betaalden 

1501-1502, f. 17v: Hem Bouwen vanden 
Steene inde appoteke te Gent de somme 
xviij lb. xviij s. par. (navolgende reke
ning voor de periode 1494-1502) ; Rek. 
1502-1503, f. 17v : Item betaelt te Bou
wen vanden Steene vi lb. par.; Item 
Bouwen vanden Steene te Gent inde 
appoteek de somme van xiiij lb. viij s. 
par. (navolgende rekening voor 1502); 
Rek. 1503-1504, f. 17v : Item Bouwen 
vanden Steene te Gent inde appoteek de 
somme xiiij lb. viij s. par. (navolgende 
rekening voor 1502-1503) ; Rek. 1504-
1505, f. 15r : Item Bouwen vanden Stee
ne inde appoteke te Ghent coml ter som
men xxi lb. xij s. par. (navolgende 
rekening tot mei 1505); Rek. 1505-1506, 
f. llv : Item betaelt Bauwen vanden 
Steene inde apotheke te Ghent comt ter 
sommen ix lb. xvi s. par.; f. 14v : Item 
Bauwen vanden Steene inde apoteke te 
Ghent comt ter sommen VI lb. xviij s. vi 
d. par. (navolgende rekening uit 1506) ; 
Rek. 1506-1508, f. I4v •: Item betaelt 
Bauwin van de Steene de apoteke te 
Ghent van medesine over de vvulle 
[=volle] belalinghe comt ter sommen vi 
lb. par. 

(14) C. DR BACKF.R, Farmacie, o.c. 49 ; 
ID., «Nieuwe en aanvullende gegevens 
voor de geschiedenis van de farmacie 
in België VIII. Brugge, Diksmuide, 
Gent, leper, Lessen, Tongeren en Luik»' 
in : Farmaleuven 20 (1997) 24-28, m.n. 
25. 
(15) ID., -Een Gents recept uit de l6lt' 
eeuw om -tragien» te maken- in : Scien-
tiarum Historia 20 (1994) nr. 1-2, 71-76. 
In de 16*-' eeuw was het aanmaken van 
tragien nog in handen van de apothe
kers. Zie M. RUMPOLT, Ein new Koch-
buch (Franckfort am Mayn, 1581) f. 
clxxiv : Von allerley Zucker Confect 
auji der Apotécken. In de uitgave van 
de Antwerpse farmakopee, de Pharma
cia Antverpiensis (Antwerpen, G. Wil-
lemsens, l66l) 126, wordt in de afde
ling Condita onder de hoofding 
Saccbaracea & Tragemala de berei
dingswijze niet gegeven omdat - zo 
staat er - dit de Antwerpse apothekers 
niet aanbelangt en de dragees in het 
algemeen in verschillende wnkels ver
kregen kunnen worden. 

(16) Rek. 1499-1500, f. 8v : betaelt Pie
ter de berbier voor zinen dienst vande 
paters te berbierene ende van latene Hij 
lb. Hijs.par. 
(17) Rek. 1500-1501, f. 12v : Pieter de 
berbier van sceerene ende latene iij lb. 
xij s. par. ; f. 12r : betaelt tmeester Jacop 
den berbier tAxel van latene ij lb. viij s. 
par. 
(18) Rek. 1501-1502, f. I4v : Pieter den 
berbier vanden heeren te sceerne de 
somme iii lb. xij s. par. Meester Jacop de 
berbier van latene ij lb. viij s. par. 
(19) Rek. 1502-1503, f. 18r : betaelt Pie-
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een jaarlijks tafelgeld en werden daarom ook tafelieren geheten. Misschien heeft 
ook lekenpersoneel dat in het abdijcomplex werkte van deze zorgen kunnen 
profiteren (23). 

ter den herbier van sceerne ende van 
laetene Hij Ib. xvi s. par. ; Rek. 1503-
1504, f. 15 : betaelt Pieter de berbier 
van latene ende van sceeme Hij Ib. xvj 
s. par. ; Rek. 1504-1505, f. 13r : betaelt 
Pieter de barbier van eenen jaere van 
dienste van latene ende de paters te ber-
bierene Hij Ib. xvj. s. par. - Rek. 1505-
1506, f. lOr : ghecocht jeghen Pieter de 
barbier twee sacken rocx den sac omme 
xxxij s. par. comt ter sommen iij Ib. Hij 
s. par. ; i<±, f 12r : betaelt Pieter de bar
bier van eene jaere van dienst van late
ne ende de paters te baerbyerene comt 
Hij Ib. xvj s. par. 
(20) Rek. 1506-1508, f. 15r : betaelt den 
barbier van dienste van onder alve 
jaere van latene ende de paters te baer
byerene comt vij Ib. xvj. s. par. - Rek. 
1508-1509, f. llv : betaelt Lauwereys de 
baerbier van latene ende van de heren 
te barbierene comt ter somme vij Ib. Hij 
s. par. 
(21) Rek. 1499-1500, f. 3v.; Rek. 1500-
1501, f. 4r. ; - Rek. 1501-1502, f. 4v. ; 
Rek. 1502-1503, f. 6r. ; Rek. 1503-1504, 
f. 5v. ; Rek. 1504-1505, f. 4r. 
(22) Rek. 1506-1508, f. 6v. : betaelt 
eenen surgijn van Axele comt iij Ib. xij 
s. par. 
(23) Een van hen, Willeken onze knape, 
wordt in de Rek. 1501-1502, f. 8r met 
name genoemd. 
(24) Katerine en Lysbette van Berg-
heem zijn vermoedelijk dochters van 
wijlen Mer (= mijnheer) Willem van 
Bergheem, ruddere (= ridder) zalighen 
ghedachte in de Rek. 1502-1503, f. 22r. 
Jozine en Juliaene Struvincx zijn de 
dochters van Adriaen Struvinc uit Axel. 
Cfr. Rek. 1501-1502, ff. 2v en 8r ; Rek. 
1503-1504, f. 18v. 
(25) Rek. 1499-1500, f. 2r-v : ontfanc 
van lijfrenten, ontfanc van scolieren 
taefelgeldt. 
(26) Rek. 1501-1502, ff. 2r-v. 
(27) Rek. 1502-1503, ff. 2v-3v. 
(28) Rek. 1503-1504, f. 2r-v. 
(29) Rek. 1504-1505, f. 2r-v ; Rek. 1499-
1500, f. 2v : Jan de neven mer vrouwen 
zuster. 
(30) Rek. 1505-1506, f. 2r-v. 
(31) Rek. 1506-1508, ff. 2r-3r. 
(32) Rek. 1508, f. 2r-v. 

Voor wat het boekjaar 1499-1500 betreft, konden wij zeven religieuzen 
met name vinden : de abdis Jozine Goesins (Goesuens), Johanna Salaerts, priorin, 
Jozine vanden Perre, Mergriete Mentens, Barbelé Sclaercs (Sclercx = de Clerc), 
Mergriete van Saemslacht, alle koorzusters, Jozine Sneevoets, lekezuster. Als novi
cen staan aangetekend : de zusters Lysbette en Katerine van Bergheem, Jozine en 
Juliaene Struvincx (24), zuster Mertine Wulfaerts, zuster Katerine Goesins. Roes
kin van Puebroec blijkt de enige scholiere te zijn (25). 

In 1501-1502 zijn dezelfde religieuzen nog aanwezig, met dien verstande 
dat Lysbette van Bergheem en Jozine Struvincx monialen zijn geworden en Kate
rine van Bergheem en Juliaene Struvincx als lekezusters in het convent zijn opge
nomen. Als novicen en scholieren zijn aanwezig : de zusters Kateline Seuys 
(Seys), Kateline Oliviers en Barbelkin Dullart (26). 

In 1502-1503 komen als scholieren daar nog bij : Jacominne Boudins 
(Boudens), Callekin Brouwers, Arnoudtine Crabben, Fransine Sbackers (27). 

Het aantal scholieren verandert in het volgende boekjaar 1503-1504 : 
alleen Barbelkin DuUaert, Callekin Sbrouwers en Guetkin Svuechts worden ver
meld (28). Voor het schooljaar 1504-1505 staan als tafelieren opgegeven Barbel
kin, dochter van Gyselbrecht DuUaert, Grietken, dochter van de weduwe Svoechs 
en twee dochters van de hoogbaljuw van Dendermonde, neef van de abdis (29). 

Het daaropvolgende jaar maakt het convent de intrede mee van de leke
zuster Kateline Holeviers, terwijl als scholier Paschinken van Cauwenhove de 
plaats van Grietken Svuechs heeft ingenomen (30). 

Tussen 1506 en 1508 blijft de samenstelling van het convent ongewijzigd. 
Wel worden naast de twee dochters van de hoogbaljuw van Dendermonde en 
Baerbelkin Dullaerts, Grietkin Smeulenaers en Willemyne Huuchs tafelieren (31). 
In de rekening van 1508 komt Willemyne Huuchs in de plaats van Betkin Clercx 
en Jannekin Schuuf (32). 

9. PRIJZEN 

De prijzen der geneesmiddelen, honoraria, diensten en aankopen zijn uitgedrukt 
in ponden parisis (lb. = Parijse pond), = 20 schellingen (s.), = 240 deniers (d.). In 
enige zeldzame gevallen zijn de prijzen uitgedrukt in ponden, deniers groten 
Vlaams (gro.). De groot is echter tijdens de 15c,e eeuw de basis van het muntstel
sel voor de Bourgondische Nederlanden. De schelling groten en het pond groten 
Vlaams zijn rekenmunten. 1 schelling groten is gelijk aan 12 schellingen parisis ; 
het pond groten Vlaams is gelijk aan 12 ponden parisis. 
De getallen zijn neergeschreven in Romeinse cijfers. De j werd altijd als laatste 
teken gebruikt na een voorafgaande i (= 1). 

Hierna geven wij enkele voorbeelden van prijzen. Een paard werd in 

3 2 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 50 Nr. 100 2001 



1499-1500 op de markt van St.-Jansteen aangekocht voor zeventig pond parisis 
(33) ; een ander paard van blijkbaar mindere kwaliteit kost in 1502-1503 eenen
dertig pond vier schellingen parisis (34). 

Een gedrukt brevier met sloten kost in 1500-1501 drie pond twee schel
lingen zes deniers parisis (35). Vier boeken te weten Qui sequitur, De Spieghel 
der Religieusen ende twee andere kostten in 1505-1506 tweeëntwintig schellingen 
parisis (36). 

De werkman Jan de Hoerne wordt in hetzelfde boekjaar twee pond vijf
tien schellingen parisis betaald voor 21 dagen dorsen. Dit komt op een salaris 
van twee schellingen, zes deniers per dag (37). Een stoop (2,6 1.) Rijnwijn kostte 
tussen 1500 en 1503 tussen 8 en 9 schellingen par. 

10. MATEN EN GEWICHTEN DDE VOORKOMEN ENT DE REKENINGEN (38) 

Mate : maat, drooggewicht voor fruit, op verschillende plaatsen 1/8 mand. In de 
rekeningen gebruikt bijvoorbeeld voor braadperen. 

Mudde : mud, 280 tot 633 1 is een graanmaat, hier bijvoorbeeld voor zout. 

Pond. : pond, 469 g bijvoorbeeld voor katoen. 

Pinte : pint, 0,65 1 te Axel, bijvoorbeeld voor wijn (vier pinten zijn een stoop). 

Steen : grofgewicht van 8 of soms 6 pond, bv. voor wijn, bier, zeep, roet (= dierl-
lijk vet). 

Sack : za, graanmaat. In Axel werd de Vlaamse zak gebruikt, 107,5 1 bv. voor 
rapen, raapzaad, bonen. 

Stoep (stoop) : 2,6 1 bijvoorbeeld voor raapolie, lijnzaad olie, gerst. 

Tonne : ton, als inhoudsmaat ongeveer 150 1 bijvoorbeeld voor bier, gezouten 
kabeljauw. 

Vat : soms synoniem met ton, als graanmaat 15 tot 20 1 bijvoorbeeld voor vijgen. 

Vierendeel : een kwart of een vierde (van een pond), bijvoorbeeld voor compost. 

Viertele : inhoudsmaat 1/4 van een pond, bijvoorbeeld voor erwten. 

11. AFKORTINGEN 
(uitgezonderd zijn de auteursnamen bij de wetenschappelijke namen van planten en 
dieren). 

m.n. : met name 
NL : Nederland 
par. : Parisis 
r. : recto 
Rek : rekening 
s. : schelling(en) 
v. : verso 

d. 
D 
f. : 
g : 
gr-
IT 
1: 
lb. 

: denier(s) 
: Duitsland 
folio 
gram 
: groten 
: Italië 
liter 
: libra, pond 

(33) Rek. 1499-1500, f. 7v. 
(34) Rek. 1502-1503, f. 13v. 
(35) Rek. 1500-1501, f. 6r. 
(36) Rek. 1505-1506, f. 6v. 
(37) Rek. 1505-1506, f. 7v. 
(38) Voornamelijk gebaseerd op J.M. 
VERHOEFF, De oude Nederlandse maten 
en gewichten (Amsterdam, 1983) en 
L.M. HOLLESTELLE, A.P. DE KLERK, H . 

UIL, A. VAN WAARDEN-KOETS (reds.), 
Werken met Zeeuwse Bronnen (Amster
dam, 1998) 38-41. 
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Afbeelding 1. Gent (Sint-Denijs-Wes-
trem), Algemeen Ziekenhuis Maria Mid
delares, Archief Bijloke, Fonds Terha-
gen, Fl, Rekening 1499-1500, f. 12r : 
Item Bouwin vanden Steene inde appo-
teke te Gent xviij lb xvii] s. par. 

12. ORIGINELE TEKSTEN VAN DE UITGAVEN VOOR DE ZIEKEN 
TUSSEN 1499 EN 1505 

12.1. Rekening 1 mei 1499 tot 1 mei 1500, f.3v (Hand A). 

^J$^^-U^-Ç^d^*~&~*°^,°^9"*''7"^y,— T]~te~U]ft'*lfö 

r<~, <--; & * f i * - ; 

£ , -7 «Wt̂  /W^ ^ / " l " 

N&#.-£1<. «T&y 1-

^r^-3-)»—- w w i t - iv /ii T 

Tuutgheven om de ziecken (39). 
Inden eersten om medecinen om den ziecken x lb. xiij s. 
vj d par. 
Item (40) twee medecinen ghegheven te wetene meester 
Jan van Eveloe (41) ende meester Thomaes Spierinc 
commende van Ghendt tot hier betaelt voor haeren aer-
beyt xj lb. xvj s. vj d. par. 
Item om water te beziene ten diverschen stonden xxx s. 
par. 
Item om zucker ende cruuyt voor de ziecken xxxviij s. 
par. 
Item om laten om de ziecken xxiiij s. par. 
Item om twee stoepen seropen x gro. 
Item om amandelen ende daen xj s. par. 
Item om cappers ende oliven vj s. par. 
Item om een vierendeel bastaerts iiij s. par. 
Item om wiin voor de ziecken xxxvj s. par. 
Item om xxxvj stoepen keyten xxxvj s. par. 
Item om versch vleesch iij lb. par. 
Item om wittebroet om de ziecken ij lb. par. 
Som[m]e xxxvij lb. v s. par. [= 37 pond 5 schellingen 
parisis]. 

12.2. Rekening 1 mei 1500 tot 1 mei 1501, ff.3v-4r 
(Hand A). 

Afbeelding 2. Uitgaven voor de zieken 
in de rekening uit 1499-1500, hand A 
(zie transcriptie sub 12.1). 

(39) Zie voor de reproductie van het 
handschrift afbeelding 2. 
(40) Item : eveneens. 
(41) Eneloe kan ook Eveloe gelezen 
worden. 

Tuutgheven om de ziecken. 
Inden eersten om zucker ende cru ut ij lb. ij s. par. 
Item om amandelen xv s. par. 
Item om versch vleesch iiij lb. iij s. par. 
Item om zee visch ende verschen vis xxx s. par. 
Item om wittebroet xxxvj s. par. 
Item om drie stoepen Rinsche wiins ten ix s. par. drij stoep comt xxvij s. par. 
Item om eenen stoep Romenie viij s. par. 
Item om iij vierendeel roet wiins te v s. par. den stoep comt vij s. vj d. par. 
Item om twee stoepen Petaeus ten iij s, par. den stoep comt viij s. par. 
Item om den ziecken ten laetene met bussen ende ter adtre xxx s. par. 
Item om water te bezienen ter diverschen stonden xx s. par. 
Somme xv lb. vj s. vj d. par. [= 15 pond 6 schellingen 6 deniers parisis] 
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12.3. Rekening 1 mei 1501 tot 1 mei 1502, f.4v(Hand A). 

Duutgheven omme den ziecken. 
Inden eersten omme vijf stoepen Rinsch wiins te ix s. den stoep comt xlv s. par. 
Item betaelt omme zes stoepen Petaus v s. par. den stoep comt ter somme xxx s. 
par. 
Item betaelt omme suucker ende cruut xlij s. vj d. par. 
Item betaelt omme zes pont ende een half amandelen te iij s. par. elc pont comt 
xix s. vj d. par. 
Item betaelt omme twee pondt rijs iij s. iij d. par. 
Item betaelt omme twee stoepe seropien vijf scellinghen zes penninghen den 
stoep comt xj s. par. 
Item betaelt omme versch vleesch iij lb. vüj s. par. 
Item betaelt omme verschen visch ende zee visch de somme xxviij s. par. 
Item betaelt omme wittebroet xx s. par. 
Item betaelt omme tconvent te doen latene iij lb. par. 
Item betaelt omme water te doen besiene ten diversschen stonden xij s. par. 
Somme xvj lb. xix s. iij d. par. [= 16 pond 19 schellingen 3 deniers parisis] 

12.4. Rekening 1 mei 1502 tot 1 mei 1503, ff.5v-6r (Hand A). 

Uutgheven omme den ziecken. 
Inden eersten omme tien stoepe ende eenen halven Riins wiins de zes stoepen 
ten neghen groeten ende viere stoepen ende eenen halven ten acht groeten comt 
al tsame iiij lb. x s. par. 
Item betaelt omme wittebroet xxiij s. vj d. par. 
Item betaelt omme cruut ghinghebare caneele ende andre cruut xxiiij s. par. 
Item betaelt omme versch vleesch xxxvj s. par. 
Item betaelt omme zeevisch ende verschen visch de somme xx s. par. 
Item betaelt omme te doen latene comt xxiiij s. par. 
Item omme médecine ende duergaende zalve de somme xxj s. vj d. par. 
Item betaelt omme water te doen besiene ten diverschen stonden xij s. par. 
Item betaelt omme twee pont criecken ij s. par. 
Somme xij lb. xiij s. par. [= 12 pond 13 schellingen parisis]. 

12.5. Rekening 1 mei 1503 tot 1 mei 1504, f.5r-v (Hand A). 

Uutgheven omme den ziecken. 
Inden eersten omme zes stoepen Rins wiin de twee stoepen ix s. par. den stoep 
ende dander viere stoepen omme vüj s. par. den stoep comt ij lb. x s. par. 
Item omme eenen stoep Bastaerts voor xij s. par. 
Item omme drie pinten Maleveseye xij s, par. 
Item omme drie pinten Romenie vj s, ix d. par. 
Item omme een vierendeel Vyane iiij s. par. 
Item omme wittebroet xviij s. iij d. par. 
Item betaelt omme cruut ghinghebare ende ander cruut de somme xx s. par. 
Item betaelt omme verschs vleeschs xxiij s. vj d. par. 
Item betaelt omme zee vischs ende verschen vischs de somme xxij s. par. 
Item betaelt meester Lievin medeciin van Gent van eender reyse dat hij ons ziec-
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ken quam vysiteeren ende voor medecijnen vij lb. x. s. par. 
Item betaelt van laetene den ziecken ter adre ende met bussen de somme xxiiij s. 
par. 
Item betaelt omme twintich stoepen keyten xx s. par. 
Item betaelt omme een alf mate braetparen iiij s. par. 
Item betaelt omme den ziecken dwater te tuutgietne xx s. par. 
Somme xix lb. xij s. vj d. par [= 19 pond 12 schellingen 6 deniers parisis]. 

12.6. Rekening 1 mei 1504 tot 1 mei 1505, f.4r (Hand B). 
Uutgheven om de siecken. 

Inden eersten betaelt van medesinen te Ghent voer diversche sieken comt ter 
somme ij lb. xvj s. par. 
Item betaelt om sucaet voer de sieken viij s. par. 
Item betaelt om treakele magnum vj s. par. 
Item betaelt voer drie pont krieken iij s. par. 
Item betaelt van latene den zieken ter aedre ende met bussen comt ter somme ij 
lb. viij s. par. 
Item betaelt voer een vlyeme om ter aedre mede te latene comt ter somme vj s. 
par. 
Item betaelt voor vier vliemen met bussen te latene comt ter somme vj s. par. 
Somma vj lb. xiij s. par. [= 6 pond 13 schellingen parisis]. 

13. UITGAVEN VOOR LEVENS- EN GENEESMIDDELEN VAN 1506 TOT 1509. 

13.1. Rekening 18 mei 1506 tot 25 december 1508, ff.4v-7r (Hand B). 

Ander huut gheven omme victaelgen. 
Inden eersten betaelt omme xcvj steenen ende twee botren ende twee pont de 1 
steenen omme viij s. par. den steen ende dander xxij steenen voer ix s. par. den 
steen ende noch xiiij steen ende ij pont omme x s. par. den steen. Comt al tza-
men ter sommen xlj lb. xj s. iiij d. par. 
Item betaelt omme xx c eyeren ende een vijftich thondert voer ses schellinge 
paresys. Comt ter sommen vj lb. iij s. par. 
Item betaelt omme twee tonnen ende een alf harincx Biervlietse ronne omme viij 
lb. viij s. par. de tonne. Comt al tzamen ter sommen xxi lb. par. 
Item betaelt omme .ij. c hijdele harinc. Comt xxxix s. par. 
Item betaelt omme ,j. c ende xxix droechghen harinx xxiiij lb. vj d. par. 
Item betaelt voer pan harinc comt vj s. par. 
Item betaelt voer .j. tonne ghesauten capelyaus vj lb. iiij s. par. 
Item betaelt omme ij coppelen capelyaus. Comt xij s. par. 
Item betaelt omme x ronde stocfijs voer xx s. par. 
Item betaelt omme vj coppelen tonghen voer xxx s. par. 
Item betaelt voer zee vijsch. Comt x lb. Ij s. par. 
Item betaelt omme versche vischs. Comt xxix s. ix d. par. 
Item betaelt omme musselen. Comt vj s. par. 
Item betaelt om versch vleesch. Comt ter sommen v lb. xvij s. vj d. par. 
Item betaelt omme vier kiekenen. Comt xij s. par. 
Item betaelt omme twee cloete casen. Comt iiij s. par. 
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Item betaelt omme drie mudden ende een alf sauts 
voer den sac xx s. par. Comt te zamen ter somme xxj 
lb. par. 
Item betaelt omme xxxviij stoepen ende een alf Rom-
menye te wetene de xvj stoepen voer viij s. par. Den 
stoep ende dander xxij stoep 1/2 voer vj s. par. den 
stoep. Comt deen duer dander ter sommen xiij lb. iij s, 
par. 
Item betaelt omme vi stoep Rinchx wijn, den stoep voer 
xij s. par. Comt iij lb. xij s. par. 
Item betaelt omme iij stoep ende drie pinten Bastaerts 
de ij stoepen elc voer ix s. par. ende dander voer viij s. 
par. den stoep. Comt ter sommen ij lb. par. 
Item betaelt omme vij stoep roots wijns de iij stoepen 
elc viij s. par. ende dander drie ten x s. par. den stoep. 
Comt al tarnen ter sommen iij lb. ij s. par. 
Item betaelt omme ander alf tonne keyten ende ,j. 
tonne biers vander holen. Comt ter sommen vi lb. xiiij 
s. par. 
Item betaelt omme xiiij stoep keyten ende iiij stoepen 
Amburghen biers. Comt ter somme xxij s. par. 
Item betaelt om wittebroet voer convent, ende omme 
de gasten. Comt iij lb. xvij s. par. 
Item betaelt omme drie steen ende een alf fijghen den 
steen voer iiij s. vj d ; par. Comt xv s. ix d. par. 
Item betaelt omme drie steen ende een alf rosinen den 
steen voer vij s. vj d. par. Comt xxvj lb. iij d. par. 
Item betaelt omme eenen stoep compoest voer xj s. vj 
d. par. 
Item betaelt omme vj stoepen 1/2 ende een alf pinte holye vande line stoep voer 
xij s. par. Comt tzamen ter sommen iij lb. xix s. vj d. par. 
Item betaelt omme vier pont amandelen elc pont iiij s. vj d. par. Comt xviij s. par. 
Item betaelt omme een pont rijs, ende twee pont colyander xiiij s. iij d. par. 
Item betaelt omme cruut ghinghebeere, caneele ende naghelen ende meer 
anders cruut. Comt ter sommen ij lb. vi s. par. 
Item (42) betaelt omme suffraen van Noorde ende comyn xvj s. vj d. par. 
Item betaelt omme vier steen ende onder (43) alf vierendeel broot sukers de 
twee steenen voer xxx s. par. ende dander voer xxiiij s. par. den steen. Comt v 
lb. ix s. x d. par. 
Item betaelt omme .ij. c hokemoten. Comt ij s. par. 
Item betaelt omme .j. steen krieken. Comt iiij s. par. 
Item betaelt omme vier sacken rapen den sac voer viiij s. par. Comt xxxij s. par. 
Item betaelt omme ix 1/2 stoep gurst. Comt xiiij s. vj d. par. 
Item betaelt omme wytte anyun (44) voer v.s. vj d. par. 
Item betaelt omme mostaert voer xxxvj s. iij d. par. 
Item betaelt omme walscoet, mamye, dealtea, holye van bitter amandelen. Comt 
al tzamen vj s. par. 
Item betaelt omme .j. pinte scapyhuese water. Comt iij s. par. 
Item betaelt een medesijn om water te besiene. Comt xxj s. par. 
Item betaelt eenen surgijn van Axele. Comt iij lb. xij s. par. 
Item betaelt omme vier steen roets den steen voer xj s. par. Comt ter sommen ij 
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Afbeelding 3- Uitgaven voor levens- en 
geneesmiddelen in de rekening uil 
1506-1508, hand B (zie transcriptie 
sub 13-1 vanaf uitgavepost 32 tot 45). 

(42) Zie van hieraf afbeelding 3. 
(43) Onder : ander. 
(44) In het handschrift staat het woord 
anyun met een letter o in superscript 
boven de u. 
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GENEESKUNDIGE ZORGEN EN VOEDING VOOR DE CISTERCIËNZERINNENABDIJ TERHAGEN IN AXELAMBACHT 
(ZEEUWS-VLAANDEREN) TUSSEN 1499 EN 1509 

lb. iiij s. par. 
Item betaelt omme v pont 1/2 cathoens de drie pont elc voer xij s. par. ende 
dander omme xij s. vj d. par. pont. Comt al tzamen ter sommen iij lb. vij s. vj d. 
par. 
Item betaelt omme vijftien steen zeepen den steen omme vj s. parasis. Comt ter 
sommen iiij lb. x s. par. 
Item betaelt omme vij sacken raepsaets te doen slane. Comt ter sommen ij lb. xvj 
s. par. 
Item betaelt omme lijsae broot. Comt ij s. par. 
Item betaelt omme x coyen ende ossen te doen gherssene (45), om te vettene de 
twee voer vij lb. iiij s. par. ende noch .iiij. omme iij lb. vj s. par. stijc, dander viere 
omme iij lb. par. stijc. Comt al tzamen deen duer dander ter sommen xxxij lb. viij 
s. par. 
Somma, cc.xxv lib. xiiij s. xj d. par. [225 pond 19 schellingen 11 deniers parisis] 

13.2. Rekening 1 januari 1508 tot 1 januari 1509, ff.4r-5r (Hand B). 

Ander huut gheven omme victaelge. 
Inden eersten betaelt omme lxx steen botre ende twee pont de 1 steene voor viij 
s. par. den steen ende dander xx steen ende twee pont voer viij s. vj d. par. den 
steen. Comt ter sommen xxviij lb. xij s. x d. par. 
Item betaelt omme xix c eyeren elc hondert voer xij s. par. Comt ter sommen xj 
lb. viij s. par. 
Item betaelt omme drie tonnen harincx ghepact goet Biervlietse ronne omme x 
lb. x s. par. de somme. Comt xxxj lb. x s. par. 
Item betaelt omme een hondert ende lxxij hijdele harinc. Comt ter sommen xx s. 
par. 
Item betaelt omme iij c ende xx droeghen harinx. Comt iij lb. viij s. vj d. par. 
Item betaelt omme ij c sprots. Comt ix s. par. 
Item betaelt omme pan harinc. Comt xij s. par. 
Item betaelt omme een tonne ghesautten kapelyaust. Comt ter sommen vj lb. xiiij 
s. par. 
Item betaelt omme zee viischs voert gheeele jaer. Comt ter sommen ix lb. v s. 
par. 
Item betaelt omme versche viisch voert gheeele jaer. Comt ter sommen xviij s. ix 
d. par. 
Item betaelt om versch vleeschs voert gheheele jaer. Comt ter sommen viij lb. iiij 
s. iij d. par. 
Item betaelt omme xj sacken sauts ende een alf de ix sacken voer xix s. par. 
ende dandere voer xviij s. par. Comt ter sommen x lb. xvj s. par. 
Item betaelt omme xlviij stoepen Rommenie den stoep voer v s. vj d. par. Comt 
ter sommen xiij lb. iiij s. par. 
Item betaelt omme vj stoepen Rommenie de v stoepen omme elc voer viij s. par. 
ende den anderen voer ix s. vj d. par. Comt ij lb. ix s. vj d. par. 
Item betaelt omme een derdendeel Bastaerts. Comt viij s. par. 
Item betaelt omme ij tonne keyten ende x stoepen. Comt ter sommen vj lb. x s. 
par. 
Item betaelt om wittebroet voert convent, voer de gasten ende de siecken. Comt 
iij lb. xviij s. par. 

(45) Gherssene: grazen. Item betaelt voer een alf vat fijghen. Comt ter sommen xxij s. par. 
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Item betaelt omme v steenen ende een pont rosinen den stoep voer viij s. par. 
Comt ter sommen ij lb. xvj d. par. 
Item betaelt om j vierendeel compoest, j stoep seroepe. Comt ix s. par. 
Item betaelt omme vj stoepen ende een alf holie vanden line de iiij stoepen voer 
x s. par. den stoep ende dander twee stoepen elc voer xij s. par. ende vierendeel 
omme vij s. vj d. par. Comt ter sommen iij lb. xj s. vj d. par. 
Item betaelt omme v pont amandelen pont voer iij s. vj d. par. Comt ter sommen 
xvij s. vj d. par. 
Item betaelt omme twee pont rijs. Comt iij s. par. 
Item betaelt omme eenen ghesauten zaelm. Comt xxij s. par. 
Item betaelt omme cruut voert gheheelle jaer, ghinghebere, caneel, naghelkins 
ende meer anders cruuts. Comt ter sommen v lb. xvj s. par. 
Item betaelt omme suffraen van Nooit ende commyn. Comt xxxiiij s. par. 
Item betaelt omme drie steenen j prêter (46) een alf pont broot sukers den steen 
voer xxiiij s. par. Comt ter sommen iij lb. x s. par. 
Item betaelt voer een pont meel sukere, j pont pot sukere. Comt ter sommen v s. 
vj d. par. [f. 5r] 
Item betaelt om j pont collyanders. Comt iiij s. par. 
Item betaelt omme j steen kriecken. Comt iij s. par. 
Item betaelt omme j pont ghemaeckte crieken voer de siecken. Comt iiij s. par. 
Item betaelt omme medesine voer de siecken. Comt xxxiiij s. par. 
Item betaelt om water te doen besiene voer de siecken. Comt xxxiiij s. par. 
Item betaelt om drakelom. Comt ij s. par. 
Item betaelt omme raepen. Comt iij s. viij d. par. 
Item betaelt om mostaert ende enyun. Comt xvj s. vj d. par. 
Item betaelt omme j sac boenen, j viertele herweten om te plantene. Comt ter 
sommen ij lb. xij d. par. 
Item betaelt omme v stoepen ende een alf garst. Comt xxij s. par. 
Item betaelt omme iiij steen roets. Den steen voer xij s. par. Comt ter sommen ij 
lb. viij s. par. 
Item betaelt omme iiij pont cathoens (47). Pont voer xij s. par. Comt ter sommen 
ij lb. viij s. par. 
Item betaelt omme xiij steenen ende een alf zeepen. Den steen voer vj s. par. 
Comt ter sommen iiij lb. xij d. par. 
Item betaelt omme xcviij stoep raep holye, ende xviij stoepen lijsaet holie te 
doen slane van onsen sae (48). Comt ter sommen vj lb. xij s. par. 
Item betaelt B[auw]en Eyerman van j mager coe om te ghersene. Comt ter som
men x lb. xvj s. par. 
Item betaelt omme vj coyen te doen ghersene, stuc voer iij lb. par. Comt ter 
sommen xviij lb. par. 

14. GLOSSARIUM 

Amberghen : Hamburg (D). 
Amandelen : zaden van de Prunus dulcis var. amara (D.C.) (BUCHHEIM) en Pru

nus dulcis (MlLL.) D.A. WEBB = amandelboom. Zoete en bittere amandelen. 
Anyun, wytte - : witte uien of ajuinen, Allium cepa L. 
Auripigment : er valt op te merken dat in de afzonderlijke rubriek uitgaven voor 

het neerhof die in onze studie niet wordt bestudeerd, auripigment en theriak 
(zie : driakelê) in rekening werden gebracht (49). Desondanks nemen we hier 
Auripigment is arsenicum album of flavum, wit of geel rattekruid. Het zijn 
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(46) Prêter : geen afdoende verklaring 
gevonden. 
(47) Cathoen : kathoen, kottoen, 
katoen. 
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(49) Rek. 1504-1505, f. lOr. 
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(50) C. KlUANUS, Elymologicum teuto-
nic lingua sive dictionnarum teutonio-
Latinum (Antverpiae, ex officina Planti-
niana, apud Johannes Moretus, 1594). 
(51) Zie : H. VANDOMMELE, -Groenten 
en fruit in de Nederlanden in de zes
tiende eeuw. in : foachim Beuckelaer. 
Het markt- en keukenstuk in de Neder
landen 1550-1650 (Gent, 1986) 71-77., 
m.n. 76. 
(52) C. Anne WlLSON, The book ofMar-
malade. Ils antécédents, its History and 
its Role in the World today together ivith 
a Collection of Recipes for Marmalades 
& Marmalade Cookery (London, 1985) 
27. Zie nog verder over compost : ID., 
•The Saracen Connection : Arab Cuisine 
and the Mediaeval West- in : PPC 
(Petits Propos Culunaires) 8 (1981) 19-
27 ; L. PLOUVTCR, La confiserie 
européenne au Moyen Age- in : Medi
um Aevum Quotidianum Newsletter 13 
(1988) 28-47. 
(53) Antidotarium Nicolai (Venetiis, N. 
Jenson, 1471) Reprint in : D. GOLTZ, 
Mitterallerliche Farmazie und Medezin 
(Stuttgart, 1976). 

natuurlijke mineralen van zwavelhoudende arsenicumverbindingen, gebruikt. 
Axels : van Axel in Zeeuws-Vlaanderen (NL). 
Aziin : azijn, wijnazijn verkregen door vergisting van wijn aan de open lucht. 
Bastaert : bastaert (bastaerd) wijn. Volgens C. Kiliaan : vinum passum, vinum 

dulce et generosum es uvis passis et sole siccatis expressum (50). Portugese 
wijn, een mengsel van minderwaardige wijn met honig naar het Portugese 
woord Bastardo. 

Beane : Bourgognewijn uit Beaune. 
Beoene : zie Beane. 
Bier, Amberghen - : bier uit Hamburg (D). 

Axels - : bier gebrouwd in Axel (Zeeuws-Vlaanderen) 
Inghels - : Engels bier 
- vander holen : aal, bier met minder hop en zoeter van smaak (Engels : aie) 
Wachtebeecx - : bier gebrouwd te Wachtebeke (Oost-Vlaanderen) 

Boenen : tuinbonen, Vicia faba L. 
Botre : boter. 
Braetparen : braadperen, stoofperen, Pyrus communis L. Deze peren werden 

meestal gebakken met peper, suiker, kaneel of saffraan (51). 
Broot : brood. 

witte - : fijn wit tarwebrood. 
lijsae - : brood met olie van geperst lijnzaad. 

Caneele : Cinnamomum aromaticum NEES = Chinese kaneel of Ceylon-kaneel. 
Capelyau : kabeljauw, Gadus callarius L. 

Ghesaut(t)en - : gezouten kabeljauw, laberdaan. 
Cappers : Capparis spinosa L. - kappers. 
Case : kaas. 
Caze, Vlaemsche - : kaas uit Vlaanderen. 
Colyander : coriander, Coriandrum sativum L. 
Collyander : zie colyander. 
Compost : ingemaakte vruchten. De definitie van Wilson is : fruits and nuts pre-

served in a honey and vinegarpickle (52). Compost werd beschouwd als een 
weldoend maagmiddel. In de rekening van 1508-1509 (zie 13.2) komt in een 
post een vierendeel compoest, j stoep seroepe naast elkaar voor, wat zou wijzen 
op éénzelfde leverancier, namelijk de apotheker, zijnde in de eerste plaats 
maker van siropen. 

Compoest : zie Compost. De letter «e» is de gewone verlengings-e (zoals bij ae), 
uitgesproken als compoost. 

Comijn : Cuminum cyminum L. = komijn. 
Commijn : zie Comijn. 
Compoest : compost, ingemaakte vruchten. 
Crieken : krieken, prunus cerasus L. (Cerasus vulgaris Miix.) = kriek, 

ghemaeckte - : ingemaakte krieken. 
Cruut : zie Cruyt. 
Cruyt (Cruuyt) : kruiden. 
Daen : dadels, Phoenix dactylifera L. = dadel. 
Dealtea : dialthea, unguentum dialtheae, borstzalf met als hoofdbestanddeel 

Althéa officinalis L. = heemst. Een formule komt voor in het Antidotarium 
Nicolai (53). Het heeft verzachtende en pijnstillende eigenschappen en werd 
aangewend bij rheumatische klachten. 

Driakele : triakel, theriak, theriacum. Komt in de rekeningen voor onder diverse 
schrijfwijzen : driaekle magna (Rek. 1502-1503, victualiën, f. 7v) ; treakele 
magnum (Rek. 1504-1505, ziektekosten) ; driakele magnum (Rek. 1503-1504, 
victualiën, f. 7r) ; drakelom (Rek. 1508-1509, victualiën, f. 5r). Theriak is een 
zeer bekend tegengif bereid uit talrijke (meer dan 80) ingrediënten vandaar de 
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benaming magna. Er valt op te merken dat in de rubriek uitgaven voor het 
neerhof treakele magnum in rekening werden gebracht (54). Deze theriak 
voor het vee was veel goedkoper en berustte op een eenvoudiger recept. 
H.A. Bosman-Jelgersma verwijst in dit verband naar de Teriaca rusticorum, 
dat voornamelijk bestond uit knoflook (55). 

Driakle magna : zie Driakele. 
Drakelom : zie Driakele. 
Enyun : ajuin, ui, Allium cepa L. 
Eyeren : eieren. 
Fighen : vijgen, vruchten van de Ficus carica L., vijgeboom. 
Fijghen : zie Fighen. 
Garst : zie Gurst. 
Ghinghebare : Zingiber officinale ROSC. = gember. 
Ghinghebeere : Zie Ghinghebare. 
Gurst : gerst, Hordeum vulgare L. 
Harinc : haring, Clupea harengus L. 

droeghen - : gedroogde haring. 
ghepact ende onghepact goet : in vaten of niet ingepakt. 
(h)ijdelen - : bij Kiliaan : halec inane, lactibus et ovis carens. Schoongemaakte 
haring zonder hom en kuit. 
pan - : panharing. 

Herweten : erwten, Pisum sativum L. = erwt. 
Holen : aal (= E : aie), biersoort. 
Holye : olie, zie ook Olie. 

- vande line : lijnzaadolie, oleum lini. 
- van bittere amandelen : oleum amygdalarum amararum, enkelvoudige olie 
van bittere amandelen. Zuiverend en eetlustopwekkend, tegen hoofdpijn. 

Hokernoten : okkernoten, walnoten, fuglans regia L. = okkernoot. 
Inghels : Engels 
Kaneele : zie Caneele. 
Kapeljaeu : zie Capelyau. 
Kapeljaust : zie Capelyau. 
Keyte : een soort bier (56). Dit bier werd circa 1455-1458 onder de benaming 

keyt ingevoerd te Gent. De samenstelling moet mettertijd veranderd zijn. Som
migen zeggen dat dit bier zonder hop wordt gebrouwen, anderen beweren 
dat het een zeer gehopt bier is. Voor de I4de eeuw is het voor Holland een 
bier dat belangrijk was voor de uitvoer. De invoer naar Vlaanderen geschied
de via Sluis. Het keyt blijkt oorspronkelijk een nabootsing te zijn van een 
hopbier dat in Noord-Duitsland werd gebrouwen, o.a. in Hamburg, Dantzig 
etc. Te Gent werd het vooral vanuit Gouda ingevoerd. Ook in de steden Delft 
en Haarlem werd het gebrouwen (57). 

Kieken : kip. 
Kriecken : zie Crieken. 
Lijfcoucken : soort kruidenkoek, peperkoek. 
Line : Linum usitatissimum L. = vlas. Zie ook : holye vanden line. 
Maleveseye : zoete lichtrode wijn genoemd naar Napoli di Malvasia, het tegen

woordige Monemvasia op de Peloponesos. Malvasia werd bij de grote wijnen 
gerekend. Volgens Chomel werd Malvasier-wijn (een der zoetste, edelste en 
krachtichste wijnen) na de Turkse veroveringen van Griekse eilanden als dus
danig uit Zuid-Frankrijk, Italië en Spanje ingevoerd (58). 

Maelwezeye : zie Maleveseye. 
Mamya : mumia, mummie. Gebalsemd en gedroogd lijk. Is wondhelend, werd 

gebruikt tegen kneuzingen en is ook versterkend. 
Mauckreel : makreel, ScomberscombrusL. (zeevis). 

(54) Rek. 1505-1506 f. 9v. 
(55) H.A. BOSMAN-JELGERSMA, -De 
inventaris van een Leidse apotheek uit 
het jaar 1587» in : Kring voor de 
Geschiedenis van de Pharmacie in 
Benelux Bulletin Nr. 89 (Oktober 1995) 
29-40, m.n. 38, nr. 33-
(56) Bij C. KILIANUS, Etymologicum, o.c. 
(Antwerpen, 1594) ook kuyte, cervisiae 
genus. 
(57) P. DE KOMMER, «De brouwindustrie 
te Gent, 1505-1622» in : Handelingen 
der Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks. 
Deel XXV (1981) 81-114, m.n. 86-87. 
(58) N. CHOMEL, Algemeen huishoude
lijk-, natuur-, zedenkundig- en kunst
woordenboek. 2<le druk Q.A. de Chal-
mont, ed.) derde deel (Leyden, J. Ie 
Mair / Leeuwarden, J.A. de Chalmont, 
1778) 1950. 
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(59) Zo door meester Jan van Breuse-
ghem te Dendermonde in het jaar 
1584-1585 die zonder beroepsopgave 
geciteerd wordt door A. DELCAKT, Mos
terd. Een culinaire en historische ont
dekkingstocht (Gent, 1997) 193, en die 
als apothecaris te identificeren viel, cfr. 
L. PEE & A. STROOBANTS, 500 jaar 
Zwarte Zusters te Dendermonde 1491-
1991 (Dendermonde 1991) 22 en C. DE 
BACKER, -Nieuwe en aanvullende gege
vens van de farmacie in België II. Asse
nede, Dendermonde, Mechelen, Nino-
ve, Sint-Truiden en Tielt» in : 
Farmaleuven 18 (1995) 7-12, m.n. 8. 
(60) Rek. 18.5.1506-24.12.1508, f. 4v. : 
betaelt omme xlvij stoepepetaus om mes 
wijn. 
(61) Recept in : W.L. BRAEKMAN (ed.) 
Een nieuw Zuidnederlands kookboek 
uit de vijftiende eeuw. Scripta. Mediae-
val and Renaissance Texts and Studies 
17 (Brussel, 1986) 83 nr. 206 : om 
droeghen vis (rotteieren) te bereyden 
op sijn Koels (= Keuls). Hier wordt 
deze vis gekookt in peterselie en veel 
boter. 
(62) Scabiosa wordt in de Herbarius in 
Dyetsche (Antwerpen, Willem Vorster-
man, ca. 1500) Opera Pharmaceutica 
Rariora IX (Gent, 1974) cap. cxxxix 
hasenoor genoemd. Een recept van 
scabiosen water is terug te vinden in : 
Dit is die rechte conste om alderhande 
wateren te distilleren (Antwerpen, Wil
lem Vorsterman, ca. 1520). Opera Phar
maceutica Rariora XIV (Gent, 1976), 
cap. XXXIJ. 

Medesinen : geneesmiddelen. 
Meelwezye : zie Maleveseye. 
Mostaert : mosterd = Sinapis alba L. (F : moutarde ; D : Senf ; IT : senapa). Werd 

ook door apothekers aangemaakt (59). Mogelijk ook mostaerde, (IT : Mostar-
da) gekonfijte vruchten (vijgen, kersen, peren, perziken, meloen, citroen, etc.) 
in suikersiroop waaraan mosterdolie is toegevoegd, nu nog altijd in Italië, 
vooral te Cremona, aangemaakt. 

Musselen : zeemosselen ; Mytilus edulis L. = mossel. 
Naghelen : Caryophyllum, kruidnagel, van Syzygium aromaticum (L.) MERR. 

(Caryophillus aromaticus L., Eugenia aromatica (L.) BAILL.), in het Middelne
derlands o.a. ook groffelsnaghel en gariofelsnaghel. 

Naghelkins : verkleinwoord van Naghelen. 
Olie : zie ook Holye. 
Oliën van den live : olijfolie, olivarum oleum. 
Oliven : olijven, vruchten van de Olea europaea L. = olijfboom. 
Peteaus : zie Petaus. 
Petaus : witte wijn van Poitou (Loire). Ook petauwe genoemd. Was een zeer 

populaire wijn. De miswijn die in de conventskerk werd verbruikt was petaus 
(60). 

Raapolie : olie van de gewone tuinraap. 
Rapen : Brassica campestris L. = tuinraap. 
Rijs : Oryza sativa L. = rijst. 
Riins : zie Rinsche. 
Rins : zie Rinsche. 
Rinsche : van de Rijn, Rijnse. 
Rinchx : zie Rinsche. 
Roet : dierlijk vet (voor het aanmaken van kaarsen). 
Rogghen : Raja clavata L. = rogge (vis). 
Romenie : oorspronkelijk een witte zoete Griekse wijn, later ingevoerd uit Napoli 

di Romania, het tegenwoordige Nauplia op de Peloponesos ; nog later uit 
Spanje (Malaga). Kleinere wijnsoort. 

Rommenie : zie Romenie. 
Ronne, Biervlietsche - : rone, een peil- of meetstok voor de inhoud van haring-

tonnen uit Biervliet (Oost-Vlaanderen) te bepalen. 
Rosinen : Passulae maiores = rozijnen. 
Rottier : een soort gedroogde vis (6l). 
Rozinen : zie Rosinen. 
Saut : zout, sal communis. 
Scapyhuese water : aqua scabiosa, scabiose water. Scabiosa = Knautia arvensis 

(L.) COULTER. Gebruikt tegen gezweren en gezwellen, allerlei wonden, 
schurft, fluimen en hoest (62). 

Serope : siroop. 
Seroepe : zie Serope. 
Seropien : zie siroop. 
Specerye : specerijen. 
Sprot : Clupea sprattus L. = sprot (vis). 
Stocfijs : stokvis, op stokken aan de lucht gedroogde kabeljauw, 

ronde - : geen afdoende verklaring voor gevonden. 
Sucaet : sukade, geconfijte schil van citrusvruchten. 
Sucker : suiker. 

broot - : broodsuiker, witte fijn gestampte suiker die gestrooid wordt (63). 
meel - : meelsuiker, volgens Kiliaan poeyer-suycker, poedersuiker. 
pot - : potsuiker, volgens Kiliaan saccarum mollius et vilius, in ollis servari 
solitum. 
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Volgens G. Vorselman is potsuiker reyn ende grof van greyne int aentasten 
ende gevoelen (64). 

Suffraen van Noorde (Noerde, Nooit) : saffraan van noorde : de betekenis van 
deze saffraan (ook : safferoen van nuerdt of van ooit) is volgens J. Bolckmans 
onopgehelderd (65). Vermoedelijk saffraan uit het verre oosten. N. Léméry 
noemt deze safraen van de Levant (66). De Gentse farmacopee van 1786 
noemt deze Crocus sativus regionum orientalium [...] hinc Crocus Orientalis 
dictus est (67). Ook misschien verbastering van Crocus (h)ortulanus. 

Suucker : zie sucker. 
Tongh : Solea sp. = tong (vis). 
Trakele magnum : zie Driakele. 
Varken, vet- : vetgemest varken. 
Vijsch : zie Visch. 
Visch, droeghen - : gedroogde vis. 

verschen - : verse vis. Vooral de kabeljauwachtigen waren het duurst (68). 
zee - : zeevis in tegenstelling met zoetwatervis. 

Vyane : Franse wijn uit Vienne. 
Vleesch, versch - : vers vlees. 
Walscoet : walschot, spermaceti, cetaceum, het vaste bestanddeel van de vloeiba

re inhoud van de kop van de potvis (Physeter macrocephalus L.). 
Wiin : zie Wijn. 
Wijn : wijn, niet verder gespecificeerd. 

Rinsche, Riins, Rins, Rinchx - : Rijnwijn, 
root - : rode wijn. 
wijt - : witte wijn. 

Wittebrood : zie Brood, witte -
Zaelm, gesauten - : gezouten zalm, Salmo salar L. 
Zalve (deurgaende -) : doorgaande zalf, unguentum percussativum. Een soort 

indringende zalf waarvan in de Middelnederlandse receptliteratuur verschillen
de voorbeelden zijn gekend (69). Gebruikt tegen kwetsuren zonder wonde. 

14. LIJST DER GENOEMDE GEZONDHEIDVERZORGERS 
IN DE REKENINGEN VAN TERHAGEN 

14.1. Apothecaris 

1494-1508 Bouwin vanden Steene (Gent). (Voorheen bekend te Gent van 1503 
tot 1514). 

14.2. Chirurgijn-barbiers 

1499-1506 Pieter de berbier 
1500-1502 meester Jacop de berbier (Axel) 
1506-1508 een surgijn (Axel) 
1506-1508 den barbier 
1508-1509 Lauwereys den baerbier 

14.3. Medicijns (geneesheren) 

1499-1500 Jan van Eveloe of Eneloe (Gent) (Voorheen bekend te Gent van 
1483 tot 1503). 

1499-1500 Thomas Spierinc (Gent) 
1503-1504 meester Lieven (Gent) 
1506-1508 een medesijn. 

(63) In een 16* eeuw kroniek van de 
abdij (eveneens bewaard te Gent, Sint-
Denijs-Westrem, Kliniek Maria Middela
res, Archief Bijloke, Fonds Terhagen 
D9) wordt door de abdis van Terhagen 
het verhaal gedaan van de vernielingen 
door de beeldstormers in 1566. (Een 
deel van de originele tekst werd gepu
bliceerd in de pro manuscripto catalo
gus van de tentoonstelling over de mid
deleeuwse Cisterciënzerabdijen (Axel, 
1993). Ingaande op de eis van de geu
zen werd hen eten gegeven : vlees, vis, 
34 steen boter, 8 tonnen bier, 30 sto
pen wijn. 's Nachts stalen zij nog 300 of 
400 eieren en boter ende V of VI pont 
broot suutene [?] (sic). Dit suutene is 
zonder twijfel als broot suukere te 
lezen. 

(64) E. COCKX-INDESTEGE, Eenen nyeu-
wen Coock Boeck. Kookboek samenge
steld door Gheeraert Vorselman en 
gedrukt te Antwerpen in 1560 (Wiesba-
den, 1971), 110. 
(65) J. BOLCKMANS, -Allerhande recep
ten uit de XIVe eeuw- in : Volskunde 4 
(i960), 181. 
(66) N. LEMERY, Woordenboek of alge-
meene verhandeling der enkele 
droogeryen... in 't Nederduytsch 
gebragt door C.V. Putten en I. De Witt 
(Rotterdam, J.D. Beman, 1763) 226. 
(67) Pharmacopoea Gandavensis (Gan-
davi.J. Begyn, 1786)66. 
(68) W. VAN NEER & A. ERVYNCK, 
Archeologie en vis. Herlevend Verleden 
I (Zellik, Instituut voor het Archeolo
gisch Patrimonium, 1993) 54. 
(69) W.L. BRAEKMAN, Medische en tech
nische Middelnederlandse recepten 
(Gent, 1975) 1127 ; ID., Middelneder
landse geneeskundige recepten (Gent, 
1970) 1167. 
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GENEESKUNDIGE ZORGEN EN VOEDING VOOR DE CISTERCIENZERINNENABDIJ TERHAGEN IN AXELAMBACHT 
(ZEEUWS-VLAANDEREN) TUSSEN 1499 EN 1509 

15. ENKELE IN DE REKENINGEN MET NAME GENOEMDE VAKLUI OF 
LEVERANCIERS 

Verschillende historici hebben belangstelling voor bepaalde sociale-economische 
groepen en beroepen (professionele geschiedenis) in de laat middeleeuwse 
samenleving. Onderzoek op dit gebied leent zich bij uitstek voor de prosopogra-
fie. Vondsten betreffende groepsbiografièn zijn zonder twijfel van groot belang. 
Wij noteerden dan ook uit onze hier bestudeerde archiefbron enkele terloops 
gevonden personen waarvan het beroep en de vestigingsplaats werd opgegeven. 

Schoenmaker : Jacob Crabbe den scoe[n]makere te Gent (sinds 1494, Rek. 1499-
1500, en 1500-1501). 

Wassen kaarsmaker : Gielis van Over Wale, den wassen keersmakere (id.). 
Touwslager.- Gielis Vander Straten, den zeeldrayer (id.). 
Bierbrouwer : Pieter de brouwer van zinnen dieste (id.). 
Hoefsmid, smid : Pieter De Raeyt van yseren waerck ende vanden paerden te 

beslane (id.). 
Scheepman .- Schipper Olivier voor geleverde haeringhe (Rek. 1500-1501). 
Kruidenier, kramer, kremer : Jacob de Geert (of : de Heere) uit Axel voor gele

verde kaarsen en andere waren (Rek. 1500-1501). 

16. CONCLUSIE 

In de periode 1499-1509 bedienden zich de religieuzen van de abdij Terhagen 
van een Gentse apotheker en drie geneesheren uit Gent. De apothecaris en een 
der geneesheren waren ongetwijfeld niet de eerste de beste, daar hun diensten 
ook door het stadsbestuur werden benut. 
De voorgeschreven geneesmiddelen en exotische kruiden zijn niet ongewoonlijk. 
Enkel het duurdere thriacum, mumia en walschot vallen op. 
Voor wat de diensten van de chirurgijns betrof, kozen ze eerder dichtbij wonen
de personen, met name uit het nabije Axel. De talrijke aangerekende aderlatin
gen maakten deel uit van de normale praxis. 
Voedingsmiddelen werden meestal in de nabijheid betrokken, waren gevarieerd 
en niet exceptioneel. Opvallend is het niet voorkomen van peper dat door ande
re producten werd vervangen. Voor wat wijn en bier betreft, komen de toen in 
Vlaanderen algemeen gebruikte duurdere en goedkopere soorten voor. 
De in deze bijdrage bewerkte bron is des te belangwekkender, omdat zij aspec
ten van de farmacie en de geneeskunde invult en belicht, die uit een tijd stam
men die ons niet zoveel dergelijke privé-documenten heeft nagelaten. Eveneens 
gezien de daarop volgende crisisperiodes en verwoestingen die de l6de eeuw 
hebben gekenmerkt. 
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